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القيام األول النتقاء اإلرادة والثاين النتفاء القدرة  للكين مرة أردت القيام ولكين عاجز ما أقدر أقوم أيضا ما حيص 
القدرة فصار نسبته إىل اهللا و فمن الذي خلق هذه اإلرادة والقدرة ؟ اهللا عز وجل هو الذي خلق هذه اإلرادة 

ميكن أن  ماالذين قالوا  القدريةذا نرد على ان نفسه ونسسببه أما املباشر فهو اإلمواضحة نسبة السبب إىل 
يكون الفعل الواحد مفعوال لفاعلني نقول هذا حق ولكنه يصح أن يكون مفعوال لفاعلني باعتبارين الختالف 

قالوا  األشاعرةأن فعل اإلنسان ينسب إليه حقيقة وسبق لنا أن  أهل السنة واجلماعةاجلهة وهذا هو الذي عليه 
ليس له حقيقة حىت أم   ينسب لإلنسان حقيقة كسب له لكننه الإيش قالوا ؟ ري معقول يف هذا الباب و غ قوال

يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك ويقولون أن اإلنسان إذا أخذ السكني وذبح الشاة 
جة وانكسرت ما انكسرت باحلجر ما ماتت بذحبه ولكن عند ذحبه ويقولون أيضا إذا أخذت احلجر ورميت الزجا

انكسرت عند احلجر ألم يقولون لو أنك أثبتت بأن هذه األشياء حتصل ذه األشياء أثبتت خالقني يعين هذا 
ر هذا ما هو الكسر من احلجر الذي ضرب الزجاجة معناه أنك أثبتت خالقا وهو هذا احلجر الذي خلق الكس

هذا من األمور اليت ال تعقل وال حقيقة هلا وكل إنسان يعرف أن  رةاألشاعن هذا عند معقول ولذلك يقولون إ
املسبب حيصل بالسبب مباشرة لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثر يف املسبب ؟ اهللا عزز وجل اهللا هو الذي 

نار جعل هذا وهو الذي جعل النار حمرقة يقول إذا أدخلت الورقة يف النار واحرتقت ما احرتقت بالنار لكن عند ال
(( فأقم وجهك للدين طيب  نعم أما احملرق فهو اهللا هذا ال يفهمه أحد وال شك كالم ما هو معقول أي نعم 

(( وجوب اإلخالص هللا عز وجل لقوله  ) يستفاد من هذا احلديثرة اهللا التي فطر الناس عليها )حنيفا فط
قول اإلنسان ال إله  نمضمو اب وهو لب وإجيقويستفاد منها أن اإلخالص ال يتم إال ب))  فأقم وجهك للدين

إال اهللا فإن هذه اجلملة العظيمة مشتملة على النفي واإلثبات وال إخالص إال بنفي وإثبات هذه اآلية فيها نفي 
وإثبات ؟ أقم وجهك إثبات حنيفا نفي ألن معناه مائال إذن ففي هذه اآلية وجوب اإلخالص وفيها أن 

  جياب يعين النفي واإلثبات .اإلخالص ال يتم إال بالسلب واإل
  حنيفا ال يؤخذ منها النفى واإلثبات  : الطالب
ومن فوائد اآلية الكرمية أن م وجهك ا داعي عند أقهو ممكن يؤخذ بطريق اللزوم لكن ما هلال ، ال  : الشيخ

  اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم خطاب له وألمته من أين يؤخذ ؟ 
  :..... الطالب
رة اهللا فطأين نأخذ ؟ قوله ((  رة مناآلية الكرمية أن اإلخالص هو الفطومن فوائد ))  ن إليهيمنيب:((  الشيخ

( كل مولود يولد على عليها فتكون اآلية هذه شاهدة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ))  التي فطر الناس

طيب ومن فوائد اآلية ))  اهللا فطرةوله (( لق هللا أنه اخلالق وحده لقومن فوائد اآلية الكرمية إثبات اخل رة )طالف
على أحد املعنيني أما ما ))  ال تبديل لخلق اهللا(( الكرمية أن ما يقدره اهللا عز وجل فال ميكن أن يغري لقوله 

أا ذهب إليه املؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك طيب هل ميكن أن نقول اآلية تدل على املعنيني مجيعا ؟ 
   مجيعا ألا صاحلة أن تكون للنفي وأن تكون خربية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية هوصاحلة للمعنيني
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   اإلنشاء هو اخلرب: الطالب
يف احلقيقة أن اإلنشاء واخلرب متعارضان لكن لو جعلنا كل واحد على انفراد مبعىن ال ندري هل أراد اهللا : الشيخ

للمعنيني مجيعا يعين أنه ال أحد يستطيع أن يغري  نا تقول هىهلذا فإنهذا أو أراد هذا وما دامت اآلية صاحلة هلذا و 
رة اليت خلقنا عليها من اإلخالص إىل الشرك ومن فوائد اآلية الكرمية أن  وال جيوز لنا أن نغري هذه الفطما خلق اهللا

من الفرتة اليت فطر اهللا  القيم املشار إليه هو ما سبق))  ذلك الدين(( أقوم األديان ما بين على اإلخالص منني ؟ 
هي الناس عليها وما أمر اهللا ا فأقم وجهك للدين حنيفا فالدين القيم هو الذي أقام اإلنسان وجهه هللا حنيفا و 

هذا الدين اجتمع فيه الشرع والفطرة الشرع ألنه  رة اليت فطر الناس عليها ومن فوائد اآلية الكرمية أن الدين أنالفط
لكان الناس   آدممن املوانع والعوارض يف بين  لالناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولوال ما حيص رة ألنأمر به والفط

ومن فوائد اآلية الكرمية  ( أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )على الفرتة كما جاء يف احلديث  جبلواكلهم 
) فهم بني أمرين إما ال يعلمون )(( ولكن أكثر الناس أن أكثر الناس يف هذا الباب على جهل وضالل لقوله 

لرؤساء الكفر والضالل نصفهم مباذا ؟ باجلهل وعدم  املتبعونعامل مستكرب فعلمه مل ينفعه وإما جاهل فالعامة 
وصفا العلم والزعماء منهم العارفون املوصوفون باجلهل لعدم انتفاعهم مبا علموا لكنهم يف احلقيقة يستحقون 

يسمونه اجلهل مركب وجهل بسيط ألن هؤالء والعياذ  ويسمى املخالفة عن علم ستكربونأعظم فهم جاهلون م
 موسى) وقال م )ه(( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهؤالء يعلمون أم على ضالل قال اهللا تعاىل  ....باهللا 

ته ) ومل يقل فرعون أنين ما علمت سكو (( لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض )لفرعون 
  إقرار لكن عندهم والعياذ باهللا العناد .

   .....: الطالب 
قال املؤلف منيبني راجعني من أناب ينيب إذا رجع وقوله إليه يعين إىل اهللا تعاىل فيما أمر به وى عنه : الشيخ

هللا سبحانه يعين الرجوع من معصية اهللا إىل طاعته وقبل ذلك من الشرك إىل التوحيد هذا معىن اإلنابة وقد أثىن ا
) فاإلنابة من أفضل األحوال (( واستغفر ربه وخر راكعا وأناب )وتعاىل على املنيبني عليه كما يف قوله تعاىل 

للعابدين ألن املنيب إىل اهللا سبحانه وتعاىل دائما يذكر اهللا يف قلبه ألنه يعلم أنه انتقل من معصيته إىل طاعته 
هللا كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإن اهللا يراه يقول املؤلف حال من فاعل أقم حىت يعبد ا هإىل توحيد اإلشراك بهومن 

وما أريد ا يعين أقيموا حال من فاعل أقم أين أقم فأقم وجهك للدين وما أريد به ألنه ظرف األول املؤلف ومن 
ال من الفاعل وما تبعه وال ال ؟ أول الكالم يقول فأقم وجهك أنت ومن اتبعك فيكو هذه حال تكون منيبني حا

للرسول صلى اهللا عليه وسلم شخصيا أما إذا قلنا أن املراد أن ))  أقم(( تبعه وهذا مبين على أن اخلطاب يف قوله 
اخلطاب لألمة املراد ا زعيمها فال حاجة إىل هذا التخصيص نقول منيبني حال من فاعل أقم وال مانع من أن 

) واتقوه خافوه وأقيموا (( واتقوه وأقيموا الصالة )آية اجلمع مث قال تعاىل  يف املفرد األولبيكون مجعا ألن املراد 
وأن املراد بالتقوى هي اختاذه  وأقوىمرارا أا مأخوذة من الوقاية وأن التقوى  تقدمت بناالصالة التقوى تقدم أا 
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ليت تذكر فيه التقوى كلها ترجع إىل وقاية من عذاب اهللا بالرجوع إىل أوامره واجتناب نواهيه وأن مجيع التفاصيل ا
سبحانه وتعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه نعم فمن كان هذا  املعىن الراجع هلا وهي اختاذ وقاية من عذاب اهللا 

ه واعلم أن التقوى عندا اإلطالق عنده تقوى من وجه دون وج .....النواهي  يفعللكنه بفعل األوامر يعبد اهللا 
) كان املراد ا ) (( وتعاونوا على البر والتقوىما يقتضيه هذا التقسيم فإن قرنت بالرب لقوله شمل الدين كله كت

املراد بالرب فعل املأمورات نعم وهذا اللفظ له نظري كثري يف اللغة العربية يكون اللفظ له معىن  صارو  ترك احملذورات
) أقيموا الصالة (( وأقيموا الصالة )لكالم وقوله والذي يعني ذلك هو سياق ا االجتماععند اإلنفراد ومعىن عند 

بة ال بد ا قومية وإقامتها على نوعني إقامة واج تواا قومية وليس املراد بإقامتها لفظ قد قامت الصالة أن تأ ايتوا
ستحبات إىل ما ة وهي إضافة امللموط واألركان والواجبات وإقامة مكاإلتيان بالشر لصحة الصالة منها وذلك 

إقامتها املكملة أن يأيت اإلنسان بالنوافل ألن النوافل تكمل ا الفرائض يوم  ذكر فإا من مكمالت الصالة ومن
عطف على قوله واتقوه من باب عطف اخلاص على العام وسبق لنا أن  )) وأقيموا الصالة(( القيامة وقوله 

 (( وال تكونوا من أمهية الصالة نعم عطف اخلاص على العام يقتضي زيادة االعتناء به فهو دليل على 

 ) اخلطاب هنا يعود على الفاعل يف منيبني حال كونكم منيبني غري مشركني أيضا يف إنابتكم وقوله المشركين )
ينهى  الذين يشركون باهللا وهو شامل للشرك األصغر والشرك األكرب وهلذا))  وال تكونوا من المشركين(( 

إن الشرك ال يغفره اهللا ولو كان أصغر  كان نوعه نعم قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا " اإلنسان أن يفعل الشرك أيا
ة من اآلية أن ) ووجه الدالل(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به )والكبائر حتت املشيئة " واستدل لذلك بقوله تعاىل 

كرة يف سياق النفي فيشمل مجيع ول مبصدر يكون املعىن إن اهللا ال يغفر إشراكا به فهو إذن نقوله أن يشرك به مؤ 
 " لئن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا رضي اهللا عنه " ابن مسعودأنواع الشرك وهلذا قال 

) أي نعم صحيح هذا (( وال تكونوا من المشركين )واضح طيب قوله  سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب ألن
  ظاهر اآلية .

   .....: الطالب
: ما قيد هو على كل حال الشرك األصغر ال خيلد صاحبه يف النار ولكن يعذب به وما قلنا أنه خيلد املعىن  الشيخ

) إذا قلنا أن هذا خطاب للرسول صلى  اهللا عليه (( وال تكونوا من المشركين )أنه ال بد أن يعذب به قوله 
ما هو عليه أو بنفي ما هو ممتنع عنه فيكون وسلم والشرك يف حقه ممتنع قلنا ال ميتنع أن خناطب شخصا بإثبات 

( يا أيها الذين آمنوا ،آمنوا باهللا (املعىن الثبوت على ما ذكر فامهني هذا طيب يقول اهللا عز وجل للمؤمنني 

) وهم مؤمنون املعىن اثبتوا كذلك إذا قلت لشخص ال تشرك وهو ال يشرك املعىن اثبت على نفي الشرك ورسوله )
) من الذين بدل بإعادة اجلار بدل من املشركني من نوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم )(( وال تكو نعم 

ة فإذا قلت البدل على نوعني تارة يكون بإعادة العامل وتارة يكون بعدم اإلعاد الذين وأفادنا املؤلف رمحه اهللا أن
لعامل هنا من املشركني الذين هذا بدل ة ال ؟ مررت بزيد بأخيه هذا بإعادمررت بزيد أخيه فهذا بإعانة العام
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من الذين فرقوا دينهم باختالفهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا يف ذلك كل  ة العامل الذي هو حرف اجلر بإعاد
رون من الذين فرقوا دينهم هذا وصف هلؤالء املشركني وصف مذموم حزب منهم مبا لديهم عندهم فرحون مسرو 

هؤالء يعبدون حجرا وأولئك يعبدون مشسا واآلخرون لكل واحد منهم ملة وحنلة نعم ف اننعم فرقوا دينهم حيث ك
ويف فهم فرقوا دينهم خمتلفة مبا يسلكونه يف منهاج عبادم  يعبدون قمرا والرابع يعبد شجرا وهكذا مث إن هلم حنال

نعم  مة اإلسالمية أن تفرق دينهاغي لألأي شتتوه ووزعوه دليل على أنه ال ينب))  الذين فرقوا دينهم من(( قوله 
على إحدى وسبعني والنصارى على اثنتني وسبعني  اليهودوالنصارى فرقوا دينهم على كم افرتقوا ؟  اليهود

فهؤالء فرقوا دينهم ودينهم ما يدينون به سواء كانوا يدينون نعم واملشركون اجلاهليون حدث وال حرج افرتاق 
) هنالك (( ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )املشركني يقولون يف آهلتهم ملخلوق أو خلالق على زعمهم ألن 

أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من اآلهلة ال لتقرم إىل اهللا ولكن العتقادهم أم هم اآللة وأنه ال إله إال املعبود 
  عنده

  :طيب طوائف املسلمني يا شيخ  لطالبا
) شيعا يعين فرقا وأصل التشيع أو (( وكانوا شيعا )وقوله   الفوائد انشاء اهللا:طوائف املسلمني اجتينا يف الشيخ
للشيء فيقال شيعة فالن أي أنصاره فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه وتؤيده  نتصاراإلأصلها  الشيعة

من يدعوا إىل ما هو يعين أم مل يقتصروا على أن تفرقوا فقط بل كل واحدة تدعوا إىل ما هي عليه ومعلوم أن 
إال ذا كل حزب منهم حزب مبعىن طائفة  االنتصارعليه ال بد أن حيذر مما خيالفه أليس كذلك؟ إذ ال يتم 

منها حيزب اآلخر أي يقويه نعم واحد ومسيت الطائفة املتفقة على رأي أو هدف أو دين مسيت حزبا ألن كل 
 عندهم مبا لديهم ، لديهم هو صلة املوصول أو متعلقها بصلة بالذي لديهم ولديهم مبعىن)) بما لديهم (( وقوله 

اهلاء ألن األصل  إىلاملوصول ؟ متعلقها هو صلة املوصول ألن لدى ظرف نعم وبين على السكون هنا إلضافته 
مضموم على فتح مقدر على آخره جلست لدى زيد أي عنده لكن هنا أضيف إىل اهلاء مثل إىل إذا أضيفت إىل 

  ال فيها إليه وعلى عليه نعم .اهلاء يق
   ....: الطالب 

اجلار وارور يقدر فعال خبالف خرب يب الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف ط : ال نقول أنه متعلق هذا  الشيخ
ىن التقدير كائن أو مستقر وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول املبتدأ فإن يقدر امسا فإذا قلت زيد عندك فاملع

األصل وأما صلة  أ أن يكون مفردا يعين ال مجلة هذاالذي استقر عندك والفرق بينها أن األصل يف خرب املبتد
املوصول فاألصل أن تكون مجلة انتبه هلذا على أنه جيوز أن تقدر مستقر يف صلة املوصول لكن إذا قدرت املستقر 

أجل هذا قلنا أن لة التقدير مثال الذي هو مستقر ومن يف صلة املوصول فإن جيب أن تقدر مبتدأ أن تكون مج
هذه هنا فرحون األوىل أن يقدر يف األصل فعال حىت ال حيتاج إىل تقدير مبتدأ نعم طيب مبا لديهم فرحون طيب 

وصفهم به بأنه من فرح بشيء الزمه ولكنه  خرب كل وقوله هنا مسرورون لكن هذا الفرح إمنا قال اهللا عز وجل
فرح مذموم ألنه فرح بباطل والفرح بالباطل ال شك أنه باطل لكن لو فرحوا مبا عندهم من احلق نعم لكان فرحا 
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) فالفرح ال يذم من (( قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )مسرورا لقوله تعاىل 
د أما فإن كان فرح بباطل فهو مذموم وإن كان فرح حبق فهو حممو  حيث متعلقهمن  هو الفرح ولكن يذمحيث 

الفرح فهذا مذموم بكل حال حىت لو كان فرح اإلنسان حبق وعداه ذلك الفرح إىل  األشر والبطر الذي ينتج عن
هذا وسيلة إىل العلو نه والعياذ باهللا يتخذ من ا أعطاه اهللا من املال والبنني ولكاألشر والبطر مثل أن يفرح مب

إذا طبقناه اآلن على ))  كل حزب بما لديهم فرحون(( واالستكبار فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته ال لذاته وقوله 
األحزاب املوجودة ألن كل حزب فرح مبا هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغريه وجدنا اآلية تنطبق متاما 

يف األمة العربية األمة العربية اآلن متحزبة كل حزب فرح مبا عنده لكن على ما يوجد اآلن من األحزاب والسيما 
ي مالكاألمة اإلسالمية ال تتحزب ملاذا ؟ ألا حزب واحد وهو اإلسالم حىت لو اختلفت آرائه هذا شافعي وهذا 

ألحزاب ال وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك فإا يف احلقيقة متفقة ألن كل واحد من هذه ا
قل املؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غريه ابل إنه ميدح إذا خالفه مبقتضى الدليل عنده اإلنسان الع ىخر يضلل األ

بل حيمده على هذه املخالفة ملاذا؟ ألنه ما خالفين ألين فالن خالفين ألنه يعتقد أن  هيكره مامبقتض الدليل عنده 
الطريق  يتبع احلق إذا اتبني له ولو خالف غريه فإذاى كل مؤمن أن احلق معه وهذا هو الواجب عليه الواجب عل

يف املنهاج ألننا كلنا حنكم الكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو  خمتلف ؟ الطريق واحد ولو اختلفوا واحد وال
بني له احلق ) نعم من ت(( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها )احلق فلماذا أكرهه ألنه خالفين واهللا عز وجل يقول 

وأصر وعاند وعلمنا أنه جمادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو امليزان يف قوهلم "ال إنكار يف مسائل االجتهاد " 
فإن هذه العبارة اشتهرت على األلسن ولكنها ما هي على إطالقها ألن مسائل االجتهاد نوعان أحدمها ما حيتمله 

إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وال ميكن أن االجتهاد فهذه ال إنكار فيها ألن كل 
نزن الناس مبيزان واحد ألن فهم النصوص أو ألن العلم باألحكام الشرعية يتفاوت حبسب اإلميان وحسب العلم 
وحسب الفهم العلم باألحكام الشرعية يتفاوت ذه الثالثة فمن الناس من يكون معه إميان صاف حىت يرى 

حلق على ما هو عليه ويفتح له باب اهلداية ومن الناس من يكون يف إميانه ضعف فيحجب عنه من اهلداية بقدر ا
سوء  وكيعلوكيع " شكوت إىل  الشافعي هاإلميان له أثر كبري حىت يف العلم وأظننا نذكر ما قالما نقص من إميانه 

(( يا نور اهللا ال يؤتاه عاصي " واهللا عز وجل يقول حفظي فأرشدين إىل ترك املعاصي وقال اعلم بأن العلم نور و 

) وال فرقان إال بعلم الناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا )
حبسب ما معهم من اإلميان والتقوى كذلك أيضا خيتلف الناس يف العلم وال ال ؟ إنسان مثال يعرف كتب السنة 

أيهم أعلم ؟ األول  البخاريومسلم وغريها من كتب السنة وإنسان ما يعرف شيء إن كان جيدا يعرف  ريالبخا
رضي اهللا عنه هل عهد  أيب طالبأعلم والثالث الفهم فإن الناس خيتلفون فيه اختالفا عظيما وهلذا قيل لعلي بن 

ا يؤتيه اهللا م ما يف هذه الصحيفة أو فهبشيء فقال " ما عهد إلينا بشيء إال النيب صلى اهللا عليه وسلمإليكم 
تعاىل يف القرآن " نعم والفهم ما فيه شك أنه خيتلف الناس فيه حىت إن النص الواحد جتد بعض الناس يستنبط 

يستنبط إال مسألتني أو ثالثة وثالث يقول أنا أقرأ لكم احلديث وعليكم  مامنه مثال عشر مسائل وآخر 
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واملسلمون عموما يقولون إن اختالفنا يف اآلراء  أهل السنة واجلماعةس خيتلفون ولذلك احلاصل أن النااالستنباط ف
 ليس اختالفا يف الدين ألننا كلنا على هدف واحد وال يضلل بعضنا بعضا ولكن يستثىن من ذلك من علم احلق

أي  )) فارقوا(( راءة ) قال ويف ق(( كل حزب بما لديهم فرحون )وعلمنا أنه معاند فهذا له حقه قال  وتبني له
فرقوا دينهم من غري ما أمروا به فارقوا يف قراءة تكون ايش ؟ سبعية ألن اصطالح املؤلف رمحه اهللا إذا قال يف قراءة 

  فهي سبعية وإذا قال قرء فهي شاذة
   كال املؤلف كالم الشيخ: الطالب
  وقال قرء تكون صحيحة حىت أما لو غري :ال ال هذا له  الشيخ

  :اجلاللني كلهم  الطالب
ضر شدة دعوا رم منيبني راجعني إليه دون غريه مث  مكة) أي كفار (( وإذا مس الناس )قال   ايه نعم: الشيخ

باملطر إذا فريق منهم برم يشركون إىل آخره املؤلف رمحه اهللا خص هذه اآلية من وجهني من  رمحةمنه إذا أذاقهم 
ليس  مكةأي كفار )) إذا مس الناس و(( ومن جهة الضر فقال  جهة من نزلت فيه أو من جهة املراد به

نظر احلال الذي حتدث الناس عنه هل تنطبق على ا ولكن هل املراد بالناس عمومهم نبصحيح الناس عموم
املراد املؤمنني أو خاصة بالكفار ؟ هذه خاصة بالكفار إذن الناس من حيث هم ناس أو نقول املراد بالناس 

الناس من حيث هم وهم الكفار فعندنا اآلن وجهان الوجه األول أن نقول املراد بالناس  خلصوصبالعموم هنا ا
ما يتصفون به من إميان أو كفر أو نقول إن املراد بالناس الكفار فيكون عاما أريد به اخلاص ناس بقطع النظر ع

نعيم  األول يراد به واحد نعم وهولناس ) ا)لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم (( الذين قال مثل قوله تعاىل 
اين املهم أو جنس الث سفيانمجعوا لكم من املراد بالناس الثانية ؟ واحد وهو أبو أو غريه وإن الناس قد  بن مسعود

يراد ا أحد أمرين أما أن يراد ا املؤمنون عينا أو املؤمنون )) إذا مس الناس وأن كلمة الناس يف قوله (( 
مث املؤمنون الثانية يقول املؤلف ضر شدة فاندفع ال ما يصلح ألن احلال اليت ذكر اهللا عنه ذكرنا فهذا  نوالكافرو 

قال إذا أصابه منه رمحة باملطر إذا قلنا الرمحة مطر صار الشدة القحط وهو عدم املطر واألمر ليس كما قال 
اق الشرك فتكون للعموم أي ضر ا كلمة ضر نكر يف سيبل هو أعم ألن كلمة ضر يا إخوان املؤلف رمحه اهللا

يصيبه سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غري ذلك أي ضر عندما يصابون بالضر دعوا رم منيبني راجعني إليه  
) فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا اهللا خالف ما (( فإذا ركبوا في الفلك دعوا اهللا مخلصين له الدين )كقوله تعاىل 

الذي ال يعرف ربه  ( تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة )قوله يف  سلمالنيب صلى اهللا عليه و أمر به 
إال يف الشدة هل هو عابد رغبة ؟ ال نعم وهذا الذي حتدث اهللا عنه أخف حاال ممن لو أصيبوا بالشدة دعوا 

ه حال من خملصني هذ))  دعوا اهللا مخلصين له الدين(( املخلوق نعم هؤالء أقبح ممن حدث اهللا عنهم يقول 
  فاعل دعوا وعندنا إشكال يف دعوا اهللا كيف ضم الواو مع أن الواو ساكنة ؟ دعوا اهللا .

  . الثانية حمذوفة ...يقول دعووا:  الطالب
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ء الساكنني فإذا قال قائل ت اللتقاب حرك: دعوا اهللا أقول أن الواو ساكنة كيف ضمت هنا ؟ دعوا اهللا طي الشيخ
يكون بالكسر مثل مل يكن الذين كفروا قلنا لكن ال يناسب الواو الكسر ايش يناسب  اللتقاء الساكنني التحريك

لضم اللتقاء الساكنني وأظن هذا يذكرنا بأننا نقول يف مثل الواو والياء كت باالواو ؟ الضم فعلى هذا نقول حرف
ة الثقل لكن هنا ال ئقنع من ظهورها نقول منع من ظهورها الثقل الفتحة تظهر عليها والضمة والكسرة تقدر م

يعين دعوا اهللا تنطق ا بسهولة نعم والسبب أن هذه الضمة عارضة ملاذا ؟ للتخلف من التقاء الساكنني دعوا اهللا 
إذن دعوا اهللا على هذا التقدير وهذه جاءت واحلمد هللا كما يقال رب صدفة خري من ميعاد من املعىن  ....هذه 

كلمة رب مبعىن اخلالق املالك املدبر فالربوبية ))  دعوا ربهم(( كال نعم وقوله طيب أما دعوا رم فليس فيها إش
هللا ملك السماوات واألرض مدبر يدبر األمر هذا هو الرب  مالكتقتضي هذا خلق فالذي أوجد اخللق هو اهللا 

))  مخلصين(( وه وقوله تأمل دعوا رم حينئذ عرفوا أن األمور بيده ملا وقعوا يف الشدة عرفوا أن األمور بيده فدع
  حال من فاعل

  .....: الطالب
  دعوا رم منيبني إليه : الشيخ

  من الواو : الطالب
أي نعم قال راجعني إليه دون غريه مث إذا أذاقهم منه رمحة باملطر إذا فريق منهم برم يشركون إذا أذاقهم : الشيخ

كما يتحقق اإلنسان الطعام يف فمه وهلذا عرب باإليذاق   حتققوها منه رمحة أذاقهم يعين معناه أصابتهم الرمحة حىت
منه (( وإن كان هذا ال يذاق يعين ما يفي يف الفم ولكن لتحقق إصابته كان كالشيء الذي يؤكل فيذاق وقوله 

 ما املراد بالرمحة ؟  املراد ما يقابل الضر إذا مس الناس ضر مث إذا أذاقهم منه رمحة فمثال إذا كان جدب))  رحمة
فاملراد بالرمحة املطر واخلصب إذا كان مرضا فاملراد ا الشفاء إذا كان فقرا فاملراد به الغىن املهم أنه يشمل يقابل 

  .نعم بالضر 
  ....: الطالب
ذا إذا فجائية وهي حرف مع أن إ))  إذا فريق(( فجائية وقوله )) يعين إذا إذا فريق (( : مأخوذ من قوله  الشيخ

ت منادى الفاء والفاء حرف اسم الشرط وأما إذا الفجائية فنابت منادى ؟ ألن إذا الشرطية نابذااسم ملاالشرطية 
يقول  مالكوابن  ؟اجلملة خرب فريق وهنا نسأل ملاذا جاء املبتدأ نكرة))  يشركون(( مبتدأ وقوله ))  فريق(( وقوله 

وص ألا وقعت بعد إذا الفجائية فإذا جاء املبتدأ " وال جيوز االبتداء بالنكرة " ؟ إذا مل تفد ألا أفادت وباخلص
) قال هنا إذا فريق منهم برم (( إذا فريق منهم بربهم يشركون )بعد إذا الفجائية فال بأس أن يكون نكره وقوله 

) ويف آية ثالثة (( فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )يعين وفريق آخر ال يشرك مع أنه يف آية أخرى يقول 
) فهل نقول أن اآليات اليت ) فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلى كل ختار كفور ((
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يقول اهللا فيها إذا هم يشركون حتمل على املشركني واآليات اليت فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم برم 
  يشركون تنزل على العموم ؟ .

  .يف بعض املرات هكذا وبعض األحوال هكذا ... يف حال الرخاء ال يدون ....: الطالب
إال اآلن ملا وصلنا اآلن إذا كان باألول قررنا أا للمشركني أو الناس  نديعهذا اإلشكال ما ورد :داحني  الشيخ

) صار عندي تردد هل اآلية عامة ونقول إن (( إذا فريق منهم بربهم يشركون )من حيث هم ناس ولكن ملا قال 
النيب صلى اهللا عليه أصيبوا بالضراء ال شك أم يلجئون إىل اهللا أكثر كما هو مشاهد وهلذا قال  املؤمنني إذا

فهذا دليل على أن اإلنسان يف حال الرخاء قد حيصل  ( تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة ) وسلم
النيب صلى اهللا عليه وجل قال  منه غفلة عن اهللا عز وجل وعدم تعرف ولكن يف حال الشدة يلجئون إىل اهللا عز

فذاك حيتاج  فيهما عذابه فإذا رأيتموهما فابتغوا إلى ذكر اهللا ) وف( إذا رأيتم إن اهللا يخيف الكسوف  وسلم
تكون خاصة )) إذا هم مشركون اليت يقول اهللا فيها (( فلما جناهم إىل تأمل إمنا الذي يبدو يل اآلن أن اآليات 

الناس حىت  )) فإا تصدق للعموم ألن إذا فريق منهم(( و))  فمنهم مقتصد(( يت يقول باملشركني أما اآليات ال
أكثر نعم ولكن الصدق حني واللجوء إليه إىل اهللا عز وجل  أصام الضر صار عندهم من الرجوع املؤمنني إذا

ة جتد عندك من نفسك إذا وقعت يف شدكثر وصالة الكسوف وحىت أنت اآلن يف الرجوع إىل اهللا واإلنابة أ
عند ذكر  االلجوء إىل اهللا عز وجل واالفتقار إليه أكثر من إذا كنت يف رخاء نعم وتأمل إن شاء اهللا حىت غد

   .ني إليه واتقوهمنيبٍ الفوائد نعم 


